Besluit van het bestuur de heffingsambtenaar, onderscheidenlijk de
invorderingsambtenaar, inhoudende de verlening van mandaat,
volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging
belastingtaken BghU 2020)
Het bestuur, de heffingsambtenaar, onderscheidenlijk de invorderingsambtenaar, ieder voor zover
bevoegd,

Gelet op
Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Artikel 23, 24, 25, 27, en 33, zesde lid van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ;

Besluit
Vast te stellen navolgend Besluit mandaat, volmacht en machtiging belastingtaken BghU 2020.
Artikel 1:
Begripsbepalingen
Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en
hoogheemraadschap Utrecht (hierna: de Regeling) en artikel 1 van de Organisatieverordening BghU
2020 zijn van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:
a.

functionaris:

een ambtenaar, als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet.

Artikel 2:
Mandaat heffingsambtenaar, onderscheidenlijk invorderingsambtenaar
1. Aan de managers wordt, voor zover dit betrekking heeft op hun taken overeenkomstig hoofdstuk
2 van de Organisatieverordening BghU 2020, mandaat verleend ten aanzien van de
bevoegdheden
a. bedoeld in artikel 24 van de Regeling en
b. bedoeld in artikel 25 van de Regeling.
2. De bevoegdheden genoemd in het eerste lid behelzen mede de bevoegdheid tot het beslissen op
bezwaar. De bevoegdheid in mandaat te beslissen op bezwaar bestaat uitsluitend in die gevallen
waarin:
a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, niet door de gemandateerde zelf in
mandaat is genomen; en
b. het besluit waartegen het bezwaar is gericht niet door een functionaris is genomen die in
de hiërarchische verhoudingen ressorteert boven de gemandateerde.
3. Aan de managers wordt mandaat verleend de bevoegdheid tot beslissen op bezwaren gericht
tegen besluiten die op basis van het eerste lid in mandaat zijn genomen door een andere
manager.

4. Aan de functionarissen werkzaam bij het samenwerkingsverband in de functie van Adviseur III
(alleen degenen met de werknaam fiscaal jurist) wordt mandaat verleend tot het
vertegenwoordigen van het samenwerkingsverband respectievelijk de heffingsambtenaar en de
invorderingsambtenaar bij alle rechtsgedingen.

Artikel 4:
Volmacht en machtiging
Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van:
a.

volmacht om namens het openbaar lichaam privaatrechtelijke rechtshandelingen te
verrichten, en

c.

machtiging om namens het openbaar lichaam handelingen te verrichten die een besluit
noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 5:
Kaders mandaat
De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met
inachtneming van de:
a.

ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het bestuur, de
heffingsambtenaar onderscheidenlijk de invorderingsambtenaar, en

b.

door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en het meerjarenbeheersplan en
voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn
opgenomen en deze niet zijn uitgeput.

Artikel 6:
Informatieplicht
1. Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat verleend is verschaft het bestuur, de
heffingsambtenaar onderscheidenlijk de invorderingsambtenaar, gevraagd of ongevraagd
informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken, onverminderd het bepaalde in
artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat dan wel ondermandaat is verleend
informeert het bestuur, de heffingsambtenaar onderscheidenlijk de invorderingsambtenaar bij
zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de
gemandateerde bevoegdheden.
3. De directeur houdt een register bij van in mandaat genomen besluiten.

Artikel 7:
Ondertekening
1. Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, luidt de
ondertekening voor zover van toepassing
Het bestuur/de heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar van de Belastingsamenwerking
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
namens deze:
Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.
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Artikel 8:

Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging belastingtaken
BghU 2020.
3. Het 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging belastingtaken BghU 2013' wordt ingetrokken
met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.

Aldus vastgesteld dd. 31 oktober 2019

de voorzitter

de secretaris

Jeroen Haan

Marieke Vrisou van Eck

de heffingsambtenaar

de invorderingsambtenaar

Marieke Vrisou van Eck

Marieke Vrisou van Eck
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